COMUNICADOS

OFÍCIOS E REQUERIMENTO ENCAMINHADOS
EM SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO
• Ofício Sindilex nº 050/2020
Destinatário: Presidência da CMSP com cópia para SGA
Data: 10/09/2020
Resumo do Conteúdo: Solicita a publicação de portaria que
estabeleça que o Comitê de Acompanhamento e Controle
da COVID-19 da Câmara Municipal de São Paulo passe a ser
integrado por um representante da CIPA, por força da Nota
Técnica da COVISA, e por um representante do Sindilex –
Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de São Paulo
- e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Status: Não houve resposta
Link da cópia do ofício disponível no site

• Ofício Sindilex nº 051/2020
Destinatário: Presidência do TCMSP
Data: 15/09/2020
Resumo do Conteúdo: Encaminha para conhecimento a Pesquisa
sobre Teletrabalho nos Tribunais de Contas, realizada pela
Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais
de Contas do Brasil - FENASTC, entidade a qual o Sindilex é filiado.
Link da cópia do ofício disponível no site

• Ofício Sindilex nº 054/2020
Destinatário: Presidência do TCMSP
Data: 23/10/2020
Resumo do Conteúdo: Solicita   ao TCM que encaminhe
manifestação a respeito da constitucionalidade do supracitado
artigo 19, § 3º, da Lei nº 13.637/2003, a fim de contribuir para
um melhor entendimento por parte da administração da Câmara
Municipal de São Paulo.
Link da cópia do ofício disponível no site

• Ofício Sindilex nº 055/2020
Destinatário: Presidência do TCMSP
Data: 24/11/2020
Resumo do Conteúdo: Solicita manifestação a respeito do
entendimento que o TCM possui a respeito das aposentadorias
dos servidores tendo em vista a Emenda Constitucional
103/2019, a fim de subsidiar entendimento da CMSP.
Status: Não houve resposta.
Link da cópia do ofício disponível no site

• Requerimento Sindilex
Destinatário: Presidência do TCMSP
Data: 20/11/2020
Resumo do Conteúdo: Pedido de fixação do teto dos servidores
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo com base no
subsídio percebido pelo Conselheiro da Instituição.
Status: Não houve resposta.
Link da cópia do requerimento disponível no site
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• Câmara respondeu aos apelos do Sindilex e cancelou o
recadastramento dos aposentados
Preocupado com a pandemia e a saúde dos aposentados, o Sindilex
entrou em contato, em 22/10/2020, com a Secretaria Geral
Administrativa para solicitar a implantação de uma plataforma
digital para o recadastramento dos aposentados ou o imediato
cancelamento desse recadastramento. O Sindicato já havia
solicitado esses procedimentos de implantação de ferramenta
digital para a prova de vida por meio do ofício nᵒ 034 (de 07/07/20)
e do ofício nᵒ 043 (de 13/08/20). De acordo com o Ato da Mesa
nᵒ 1482/2020, o recadastramento teria início em 03 de novembro
deste ano. Diante os apelos do Sindilex, a Secretaria Geral publicou
o Ato nᵒ 1490/20, cancelando o recadastramento durante a vigência
do estado de calamidade pública na cidade de São Paulo.

• Outubro Rosa
O Sindilex participou como patrocinador na campanha de
Saúde Feminina integrando a campanha do Outubro Rosa.

ASSEMBLEIAS
REALIZADAS

ONLINE
Horário: às 18h30
Pauta da AGO:
1. Aprovação de contas do Sindilex referentes ao exercício
de 2019.
Pauta da AGE (ocorreu na sequência):
1. Aprovação dos honorários advocatícios do escritório
Innocenti Advogados Associados, responsável pelo
processo nº 1015019-06.2019.8.26.0053, em trâmite
na 12ª Vara da Fazenda Pública, que visa a extensão do
“Auxílio Saúde”, previsto nas Leis 16.936/2018 (CMSP) e
16.973/2018 (TCMSP) aos servidores inativos.

2. Discussões sobre a permanência da função gratificada
na CMSP
3. Ação contra a Lei Complementar 173/2020.
Presentes: 49 pessoas
Encaminhamentos:
Na Assembleia Ordinária foram aprovadas as contas do
Sindilex relativas ao exercício de 2019, com apresentação e
aprovação pelo Conselho Fiscal do Sindicato.
Na Assembleia Geral Extraordinária, aberta na sequência,
foram abordadas as ações judiciais do Sindilex, nas quais
atua o escritório Innocenti Advogados Associados. Foi
apresentada a proposta de aprovação, pela Assembleia,
de honorários advocatícios referentes à ação de extensão
do Auxílio Saúde aos servidores aposentados. Conforme
proposto pelo Dr. Jerônimo Nogueira, representante do
escritório, em caso de êxito da ação, os honorários serão
de 15% sobre os valores acumulados do Auxílio Saúde,
referentes ao período transcorrido entre o início da vigência
das leis que instituíram o benefício e o trânsito em julgado
da ação. Esse tema recebeu a aprovação por unanimidade
da Assembleia.
A seguir, foram apresentadas informações sobre a questão
da permanência das Funções Gratificadas exercidas na CMSP.
Em entendimento exarado pela chefia da Procuradoria
Legislativa passou a ser inconstitucional, a partir da edição
da Emenda Constitucional nº 103/2019, a permanência das
FGs (prevista no art. 19, § 3º, da Lei 13.637/2003, com as
alterações da Lei 14.381/2007), pois haveria violação do
disposto no art. 39, § 9º, da Constituição Federal, que veda
“a incorporação de vantagens de caráter temporário ou
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo
em comissão à remuneração do cargo efetivo”.

Também foi exposto o posicionamento do Sindilex, que
defende a tese jurídica de diferenciação entre os dois
institutos, seguindo o mesmo entendimento aplicado
pela administração do TCMSP para seus servidores. Sendo
assim, ao contrário do que defende a chefia da Procuradoria
Legislativa, a concessão da permanência das FGs não seria
inconstitucional.
Além disso, a categoria foi informada sobre a realização,
pelo Sindilex, de orçamentos para a elaboração de pareceres
por juristas, a fim de defender essa tese. Ficou estabelecida
a realização de nova assembleia para apresentação dos
orçamentos e deliberação sobre a forma de financiamento
dessa contratação.

ONLINE
horário: às 18h30
Pauta:
Deliberar sobre a contratação de parecerista e forma de
rateio para pagamento de parecer sobre a
constitucionalidade da permanência das Funções
Gratificadas tendo em vista as alterações trazidas pela
Emenda Constitucional 103/19 – Reforma da Previdência.

Presentes: 38 pessoas
Encaminhamentos:
Foi aprovado o modelo de financiamento coletivo para
custear parecer a ser elaborado pelo jurista Márcio
Cammarosano, Professor de Direito Administrativo da
PUC-SP, sobre a constitucionalidade do instituto da
permanência das Funções Gratificadas.
O Sindilex fez orçamentos com especialistas em Direito
Administrativo e os apresentou durante a Assembleia da
categoria. Após a análise do currículo dos profissionais, foi
aprovada a contratação do mencionado jurista.
A ideia é utilizar o parecer para contrapor, perante as
instâncias administrativas e políticas da CMSP e, se
necessário, perante o Poder Judiciário, entendimento  
exarado recentemente pela chefia da Procuradoria
Legislativa, segundo o qual, a partir da edição da Emenda
Constitucional nº 103/2019, passou a ser inconstitucional
a permanência das Funções Gratificadas (prevista no art.
19, § 3º, da Lei 13.637/2003, com as alterações da Lei
14.381/2007), pois haveria violação do disposto no art. 39,
§ 9º, da Constituição Federal, que veda “a incorporação de
vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício
de função de confiança ou de cargo em comissão à
remuneração do cargo efetivo”.
Ficou aprovada a divisão do valor do serviço (R$ 60.000,00)
em cotas iguais entre os servidores que participarem do
financiamento coletivo, com possibilidade de parcelamento
em até 18 (dezoito) vezes no cartão de crédito, sendo as
tarifas operacionais custeadas pelo Sindilex, exceto quanto
aos juros decorrentes do parcelamento.

Também foi aprovada a possibilidade de contribuição
em valor livre por parte dos servidores que não sejam
efetivos ativos da Câmara Municipal, tendo em vista que
apenas efetivos ativos são beneficiários em potencial da
manutenção do instituto da permanência das Funções
Gratificadas.
Ainda conforme aprovado na AGE,
o Sindilex assumiu o compromisso
de custear R$ 150,00 do valor da
cota individual de seus filiados.

VITÓRIAS DO
SINDILEX

No dia 26 de novembro/2020, o Diário Oficial da Cidade trouxe a
publicação dos Atos 1494 e 1495/2020 que tratam do combate
ao assédio moral e da implantação do teletrabalho na Câmara
Municipal de SP respectivamente.
Importante lembrar que são importantes conquistas do Sindilex
pelos motivos expostos a seguir:

• Ato 1494
Desde 2017 que, de forma organizada, o Sindilex
vem solicitando a normatização do combate ao
assédio sexual e moral na Câmara Municipal de São
Paulo, realizando reuniões de trabalho, fornecendo
documentos e cartilhas para subsidiar a elaboração
de Ato da Mesa. O Ato de combate ao assédio sexual
na Câmara Municipal de SP foi publicado em 2019
(Ato 1449). Faltava, portanto, a normatização das
medidas de combate ao assédio moral.

• Ato 1495
Sobre o Teletrabalho, desde 2015 consta dentre os
itens de Reivindicações da Data Base do Sindilex, a
implantação do Teletrabalho na Câmara Municipal.
O Ato 1495 atende a essa demanda.
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PALESTRANTES:
Valter Pomar é Professor de Economia Política Internacional na
Universidade Federal do ABC. Bacharel em História pela USP.
Mestre e Doutor em História Econômica pela USP. Autor do
livro “O Brasil Endividado e outros”.
Luiz Felipe Osório é Professor e Coordenador do curso de
Relações Internacionais da UFRRJ. Membro da Rede de Estudos
Relações Internacionais e Marxismo (RIMA). Autor do livro
“Imperialismo, Estado e Relações Internacionais”.
MEDIADOR:
Marcos Alcyr é Doutor em Filosofia do Direito pela Universidade
de São Paulo. Foi Presidente do Sindilex, é Vice-Presidente da
FENASTC e Diretor do Sindilex.

ACESSE AQUI O VÍDEO NO CANAL NO

PALESTRANTES:
Maurício Piragino (XIXO) é Psicólogo, Diretor Presidente da
Escola de Gestão e Contas do TCMSP, membro do Colegiado
da Rede Nossa São Paulo, Professor convidado da PUC/SP e
Pós-Graduando da USP.
George Winnik é formado em Filosofia e Teologia, possui 30
anos de experiência em planejamento e gestão de organizações
públicas, sociais e empresariais. Ele assessora diversas
organizações, entre elas a Rede Nossa São Paulo.
MEDIADORA:
Sônia Alves é formada em Economia pela PUC/SP e Presidente
do Sindilex.

ACESSE AQUI O VÍDEO NO CANAL NO

O 30º Congresso da Federação Nacional das Entidades dos
Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc) foi
realizado no formato virtual, tendo como temática: “Defesa
do Serviço Público; Combate à Corrupção; Carreira Nacional
de Auditoria”. Na ocasião, ocorreu a escolha da nova Diretoria
da Federação, com mandato entre janeiro de 2021 e dezembro
de 2023. Os diretores do Sindilex Daniel Santos, Marcos Alcyr
e Vera Carrion compõem a nova diretoria da Fenastc (para
conhecer a Diretoria, clique aqui).
Foram aprovadas as diretrizes traduzidas no documento – “O
QUE O TEMPO DA PANDEMIA E O ISOLAMENTO NOS ENSINAM?”
(para conhecer a íntegra do documento, clique aqui), com
destaque para:
“Duro e permanente combate à corrupção e mau uso de recursos
públicos. Melhoria da Administração Pública com melhores
Serviços para a população. Defesa dos Serviços, dos Servidores
Públicos e do Estado Nacional.”
Foi aprovada também moção de repúdio ao Projeto de Lei
3877/2020, em tramitação no Congresso Nacional, que confere
autonomia ao Banco Central, subordinando, ainda mais, sua
vinculação com o sistema financeiro (clique aqui para ler a
íntegra).
Clique aqui para mais detalhes.

PALESTRANTES:
José Gozze é Presidente da Pública Central do Servidor, da
Fespesp e da Assetj. É formado em Comunicação Social, com
habilitação em cinema, rádio e TV. Foi Professor de Comunicação
na FAAP.
José Jerônimo Nogueira de Lima é Advogado e atua na
área Consultiva e Contenciosa de Direito Administrativo. É
Mestrando em Direito Administrativo pela PUC/SP, onde também
atua como Professor Assistente em Direito Administrativo.
MEDIADOR:
Vinícius Moreira do Nascimento é Advogado e Diretor Jurídico
do Sindilex.

ACESSE AQUI O VÍDEO NO CANAL NO

Evento da Auditoria Cidadã da Dívida com a participação
do Sindilex

PARTICIPAÇÃO:
Maria Lucia Fattorelli é Auditora Fiscal aposentada da Receita
Federal e Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida.
NÚCLEO SÃO PAULO da Auditoria Cidadã da Dívida
Diretoria do SINDILEX

PALESTRANTES:
Professor Alysson Leandro Mascaro é Jurista e Filósofo do
Direito Brasileiro. É Doutor e Livre-Docente em Filosofia e Teoria
Geral do Direito pela USP. Além de Professor de Direito da USP,
leciona na pós-graduação em Direito na Universidade Santa
Cecília. É autor de vários livros, dentre eles “Crise e Golpe” e
“Estado e Forma Política.”
Paulo Ferrareze Filho faz pesquisa de pós-doutorado em
Psicologia Social na USP. É Doutor em Filosofia do Direito pela
UFSC. Psicanalista em formação, é Professor de Psicologia
Jurídica na UNIAVAN/SC e Curador do projeto Caos Filosófico.
MEDIADOR:
Marcos Alcyr é Professor, Doutor em Filosofia do Direito pela
Universidade de São Paulo (USP). Foi Presidente do Sindilex, é
Vice-Presidente da FENASTC e Diretor do Sindilex.

ACESSE AQUI O VÍDEO NO CANAL NO

PALESTRANTES:
Odilon Guedes é economista, especialista em Finanças
Públicas. Professor da FAAP e Faculdades Oswaldo Cruz e
Conselheiro do Corecon-SP.
Valmir Leôncio da Silva é especialista em Contas Públicas,
Conselheiro do CRC-SP e Diretor de Comunicação do Sindilex.
MEDIADOR:
DANIEL DOS SANTOS é economista, Auditor do TCM-SP, Vicepresidente do Sindilex e Diretor Administrativo Financeiro da
Fenastc.

ACESSE AQUI O VÍDEO NO CANAL NO
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• Gratificação de Incentivo à Produtividade e
Desempenho (GIEP)
(Processo nº 1056098-67.2016.8.26.0053 – GIEP)
Busca o cálculo correto da Gratificação de Incentivo à
Produtividade e Desempenho (GIEP) no prevento de
aposentadoria, de acordo com o Decreto n° 46.861/05,
com redação dada pelo Decreto n° 49.721/08.
A sentença foi proferida em 24.09.2020 julgando a ação
improcedente por entender que a perícia contábil era
o único meio de comprovar os fatos alegados.
O Sindilex entrou com recurso de apelação apresentado
em 23.10.2020, informando que a perícia não era o
único meio e explicando o critério de cálculo legal e o
adotado pela Administração. Contrarrazão do Município
juntada em 01.11.2020.
Intimado o IPREM para contrarrazões em 04.11.2020.



• Auxílio Saúde aos Aposentados
(Processo n° 1015019-06.2019.8.26.0053 )
Busca a extensão do Auxílio Saúde previsto na Lei
n° 16.973/2018 e na Lei n° 16.936/18 aos servidores
aposentados que têm direito à paridade (que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/03).
Ação julgada procedente para reconhecer o benefício
dos servidores aposentados da CMSP e do TCMSP,
com restituição dos valores pagos.
Houve recurso de apelação apresentado pela PGM
e Câmara.
O escritório de advogados do Sindilex está aguardando
ser intimado para apresentar contrarrazões.

• Migração ao Regime de Previdência Complementar
(Processo n° 1003290-46.2020.8.26.0053 )
A ação visa o direito de migração dos sindicalizados
constantes na lista apresentada do RPPS (Regime
Próprio de Previdência Social) ao RPC (Regime de
Previdência Complementar representado pelo
Sampaprev). A ação também solicita que seja
compensado o período pretérito de contribuição por
meio do Benefício especial ou pela integralização ao
plano de previdência complementar.
Há réplica e especificações de provas apresentadas.
Aguardando sentença.



• Mandado de segurança contra o retorno às
atividades presenciais na CMSP
(MS n° 2117604-50.2020.8.26.0000)
MS impetrado contra o retorno às atividades presenciais
sem as medidas adequadas de contenção da disseminação
do novo coronavírus na Câmara Municipal de São Paulo.
A liminar foi indeferida. Em 13.08.2020 juntamos o
ofício encaminhado para a COVISA. O Sindilex aguarda
manifestação do Município para encaminhar ao
julgamento.
Agravo interno apresentado contra o indeferimento da
liminar, o Relator determinou a intimação da agravada para
se manifestar em 06.11.2020, buscando evitar nulidades.

• ADI para declarar inconstitucional a vedação a
migração ao Sampaprev
(ADI n° 2091498-85.2019.8.26.0000)
Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar
inconstitucional a vedação a migração e o aumento da
alíquota.
Ação julgada parcialmente procedente reconhecendo a
inconstitucionalidade quanto à vedação a migração.
Efeito da decisão suspenso pelo STF.



• Ação contra a Lei Complementar 173/20 que
veda reajuste de benefícios e adicionais temporais
(Processo n° 1055864-46.2020.8.26.0053)
Ação proposta para o SINDILEX objetivando afastar
a aplicação da lei complementar federal 173/20,
determinando que seja computado o período de
27.05.2020 a 31.12.2021 como efetivo exercício para os
fins de adicionais temporais.
Liminar indeferida em 09.11.2020. Será apresentado
agravo contra a decisão.

SUGESTÃO DE

LEITURA
Artigo: Da importância dos Tribunais de Contas
na vida brasileira
Por Amauri Perusso
Milhares de Auditores de 33 Tribunais de Contas
todos os anos até os Poderes e Órgãos Públicos (desde
Brasília, passando pelos Estados, até no meio da
Floresta Amazônica) para averiguar, se foram realizadas
corretamente - e se foram devidamente contabilizadas todas as receitas e despesas.
Baseados nesses Processos de Contas (dos relatórios),
o Presidente, Governadores e Prefeitos são julgados
pelos parlamentos. Ministros, Secretários, Diretores
de Empresas Públicas, Fundações e Autarquias são
julgados pelos próprios Tribunais de Contas. Também os
Presidentes do Senado, Câmara, Assembleias e Câmaras
Municipais têm contas julgadas.



Os resultados das políticas públicas também são
avaliados. A escola construída está servindo a comunidade
para a qual se destinava? Com contas não aprovadas
pelos TCs as pessoas perdem os direitos políticos. Não
podem concorrer em eleições. Não podem assumir
cargos públicos.
É a mão técnica do Estado controlando o que foi
arrecadado e onde foi gasto cada centavo do dinheiro
público.
Quando a União, Estado ou Município decide fazer uma
obra – um hospital, por exemplo – deve apresentar
projeto e orçamento. Não basta dizer “tantos mil quilos
de aço”. Deverá especificar: qual tipo de aço? Para que
atenda a necessidade e, se possa determinar o preço.
Então, licita-se a obra. Contrata-se a empreiteira.
Quem fiscaliza se a obra foi corretamente construída?
Se os materiais utilizados são aqueles que foram
contratados? Se o acabamento final do prédio está de
acordo com o projeto? Aumentou o preço final? Por quê?
Quem autorizou e justificou?
A atuação dos Tribunais de Contas se dirige para proteger
a cidadania. Então: por que há tanta corrupção no Brasil?
Entende-se que o combate à corrupção somente terá
êxito com controle social a ser exercido por Brasileiros
educados e culturalmente desenvolvidos. A corrupção
está ligada ao modelo econômico que adotamos que
objetiva ampliação dos ganhos, acumulação de riqueza.
Atos de corrupção deslegitimam os Administradores
Públicos e Privados. Sempre se realiza sobre a falta de
planejamento e a insuficiência de controle.  
Disponível aqui

DESCONTOS

ACUPUNTURA
TODAS AS TERÇAS E QUINTAS, DENTRO DA SEDE DO SINDILEX

BIOESTÉTICA
TODAS AS QUARTAS, DENTRO DA SEDE DO SINDILEX

DRA MARGARETE HAMAMURA
Tem formação em Biomédica com Habilitação em Análises Clínica; Mestre
em Farmacologia pela Unifesp-EPM; Doutora em Ciências da Saúde pela
Unifesp-EPM; Especialização em Medicina Tradicional Chinesa: ACUPUNTURA
Sistêmica e Estética pelo Centro de Estudos de Acupuntura e Terapias
Alternativas-CEATA; Pós-doutorado em Biomedicina Estética pela Faculdade
Ibeco; Membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica
Experimental - SBFTE e ex-bolsista da FAPESP, CAPES e CNPq.

DESCONTOS

ESTÉTICA
TODAS AS SEGUNDAS, DENTRO DA SEDE DO SINDILEX

CRISTINA TAVARES
DESIGN DE SOBRANCELHA
LIMPEZA DE PELE
DRENAGEM FÁCIL
REFLEXOLOGIA PODAL
MASSOFILAXIA
RENOVAÇÃO CELULAR

FISIOTERAPIA
TODAS AS QUARTAS, DENTRO DA SEDE DO SINDILEX

SUELI APARECIDA AMORIM
A massagem terapêutica usa diversas técnicas manuais de
fisioterapia, que tem como objetivo promover o alívio de stress,
mobilizar estruturas variadas, aliviar a dor e diminuir edema, e
previnir deformidades.
TESTES ORTOPÉDICOS
MANOBRAS MANIPULATIVAS DE QUIROPRAXIA E OSTEOPATIA
MANOBRAS VISCERAIS
MANOBRAS DE RPG E RPM
MANOBRAS CRANIANAS E CERVICAIS

DESCONTOS

MASSOTERAPIA
TODAS AS SEXTAS, DENTRO DA SEDE DO SINDILEX

BRUNA RAUTER

SHIATSU
MASSAGEM RELAXANTE
DRENAGEM LINFÁTICA
REFLEXOLOGIA PODAL
AURICULOTERAPIA
MASSAGEM MODELADORA

ACADEMIA DE GINÁSTICA
A BLUEFIT é uma rede de academias presente em 27
cidades e em 10 estados no Brasil. Conta com uma
estrutura de ponta, incluindo aulas de ginástica,
dança, artes marciais e musculação. Para uma maior
comodidade, algumas unidades funcionam 24horas.
O convênio de benefícios BLUEFIT-SINDILEX conta
com uma condição especial, isentando o sindicalizado
de todas as taxas e ainda dando acesso ao planoGOLD,
que possibilita treinar em qualquer unidade do país,
pagando apenas a mensalidade de R$ 89,90 sem
custos extras.

DESCONTO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
A FACULDADE UNYLEYA é uma instituição de Ensino Superior, com 11
anos de tradição na oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação a
Distância.
Mais de 1000 Cursos de Pós-Graduação a Distância com descontos
de até 58%.

www.unyleya.edu.br

EDUCAÇÃO
OPORTUNIDADE PARA VOCÊ DESTRAVAR O SEU INGLÊS
Metodologia totalmente diferente da tradicional. Estrutura
(Gramática) vocabulário e o som de um jeito popular sem os termos
que não entendemos nem em português, além de modelar o som
garantindo uma experiência divertida e única em um curso que vai te
ajudar a falar inglês com o mundo.

CLIQUE NO LINK PARA PARTICIPAR

DESCONTO

ESTÉTICA E BEM ESTAR

CRIOFREQUÊNCIA FACIAL
Tratamento que induz a forma ‹o de col‡geno, melhora a textura da pele, reduz
linhas de express‹o , melhora a flacidez de pele. Indicado 1 vez a cada 15 dias.

CRIOFREQUÊNCIA CORPO
Elimina a gordura (em qualquer regi‹ o do corpo), elimina a celulite e a flacidez de
pele. Indicado 1 vez por semana.

MICROAGULHAMENTO FACIAL
Reduz linhas s uperficiais, melhora a textura d a pele, diminui poros dilatados
melhora a flacidez de pele e r ejuvenesce.

JATO DE PLASMA
Trabalha manchas, rugas finas e profundas, melanose solar (aquelas manchinhas
nas m‹o s).

CANDLE MASSAGE
Massagem relaxante realizada com vela espec’fica de massagem. Extremamente
relaxante e hidratante.

GASTRONOMIA
Na Leve & Pronto, você pode selecionar suas refeições de acordo com
suas preferências, seja com pratos prontos, kits personalizados para
necessidades específicas ou montando o seu prato, escolhendo os
acompanhamentos que mais gosta..

DESCONTO

IDIOMA E INTERCÂMBIO

Confira os horários:
https://icib.org.br/cursos/linguas/calendario
Mais informações:
Secretaria de Cursos:

(11) 9 8237-4238

Instituto Cultural ítalo Brasileiro: www.icib.org.br
Rua Frei Caneca, 1071 Consolação – São Paulo

IDIOMA E INTERCÂMBIO

MONTE BIANCO “LÍNGUA ITALIANA”
Metodologia PRÓPRIA
MAIOR carga horária por nível do mercado (52h30m)
MENOR valor de hora/aula do mercado (língua italiana)
Turmas de no máximo 10 alunos
Centro representante da “Università per stranieri di Siena” e,
também, sede de exames CILS (Certificação de Italiano como Língua
Estrangeira)*
*Reconhecido pelo “Ministero delle Università e della Ricerca Scientifica” e válida em toda a União
Europeia (UE).

Módulo básico: 1, 2 e 3
Intermediário: 1, 2, 3 e 4
Avançado: 1, 2 e 3
Carga horária e duração (por módulo): 52h30min por nível, duração
de 4 meses e meio, total de 35 aulas.
Modalidade de ensino Intensivo e Super Intensivo: Básico 1**.
Modalidade Regular: com duração aproximada de 4 meses e meio.
**O Basico 1 – primeiro nível da escola – desconto exclusivo de 23,5% que será acumulado nos 10%:
R$ 1.535,30.

(Valor hora/aula: R$ 29,25)

Valor de investimento por nível: R$ 2.229,90
(Valor da hora/aula: R$ 42,48).
Pagamento à vista: + 5% de desconto
Endereço: Rua Dr. José de Queirós Aranha, 222
Vila Mariana – São Paulo – SP

www.linguaitaliana.com.br

IDIOMA E INTERCÂMBIO

A WANDERLUST INTERCÂMBIOS oferece diversificados serviços
em seus pacotes, como: acomodações, passagem aérea, seguro,
transfer, câmbios, visto, aula particular. As opções de destino, nos
cinco continentes, são para quem quer estudar ou trabalhar no país
de destino.

DESCONTO

ODONTOLOGIA
DR. MARCO ANTÔNIO CALLEGARI - CROSP 34.155
Descontos aos sindicalizados e familiares.

IMPLANTES DENTÁRIOS
PRÓTESE DENTÁRIA
ORTODONTIA
CLAREAMENTO
ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL)
ODONTOPEDIATRIA
DENTÍSTICA
CLÍNICA GERAL
LENTES DE CONTATO

DESCONTO

PSICOTERAPIA
PSICÓLOGA
NOEMI FERNANDES

PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, CASAL E FAMILIAR
ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DE GESTANTES E CUIDADORES
DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO: SITUAÇÕES DE CRISE, FOBIA, 				
ANSIEDADE, DEPRESSÃO
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO
QUESTÕES EMOCIONAIS
DIFICULDADES DE RELACIONAMENTO
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CORPORATIVAS

DESCONTO

SAÚDE E NUTRIÇÃO
NUTRICIONISTA FUNCIONAL
CLINICA DRA. CAMILA LARANJA

Descontos aos sindicalizados e familiares.

CONSULTA COM NUTRICIONISTA FUNCIONAL ESPECIALISTA
ATENDIMENTO FOCADO NO SEU OBJETIVO
AVALIAÇÃO FÍSICA COM BIOIMPEDÂNCIA
ACOMPANHAMENTO VIA WHATSAPP POR 30 DIAS
PLANEJAMENTO ALIMENTAR INDIVIDUAL
DIETA FEITA PARA VOCÊ

Atendimento por e-mail
Entre em contato com nossa equipe:
camila@camilalaranja.com

RESPEITE O DISTANCIAMENTO SEGURO!

EXPEDIENTE
Boletim Digital Sindilex em Ação é uma publicação do Sindilex
e-mail: sindilex@sindilex.org.br
Redação: Diretoria do Sindilex // Diagramação: Agência Daya

